CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 06 noiembrie 2014,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1200 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.2490 din 03 noiembrie 2014 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 06 noiembrie 2014, ora 12 00, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Dinu Ionel
3. Cepraga Cornel Sorin
4. Truică Liliana
5. Ilie Clement
6. Badea Ionuţ
7. Gâdea Gheorghe
8. Preda Petronela Daniela
9. Bălănean Viorel
10. Ciobanu George Daniel
11. Cartojan Dan Liviu
12. Vladu Alexandru
13. Cioacă Ionuţ
14. Ciulacu Mirela
15. Velicu Florian
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Spoială Slav Gheorghe
3. Gărgărea Dumitru
4. Pârlea Victor Constantin
5. Popazu Liviu
6. Măroiu Marian
Preşedinte de şedinţă este domnul Ciobanu George Daniel, ales prin H.C.L. nr.
282 din 21 august 2014.
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Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa
extraordinară din 06 noiembrie 2014. Înainte de a începe şedinţa, aş dori să-l întreb pe
domnul secretar dacă şedinţa este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Şedinţa este legal constituită, sunt prezenţi 15
consilieri.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Supun la vot ordinea de zi care are un
singur punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi ordinea de
zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor sprijine
financiare Asociaţiilor de proprietari din Municipiul Giurgiu, în vederea
igienizării subsolurilor
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Discuţii?
Domnul consilier Velicu Florian: Aş avea şi eu o întrebare: de ce acest punct nu a
fost dezbătut în şedinţa ordinară?
Domnul primar Barbu Nicolae: Asta vroiam să vă spun acum. Vă mulţumesc în
primul rând că aţi fost de acord să participaţi la această şedinţă extraordinară.
Pentru faptul că joi nu erau finalizate toate documentele şi apăruseră unele greşeli
privind calculul, adică fusese un calcul mult mai mare decât acesta, în urma verificării,
înainte de a intra în şedinţă, am ajuns la concluzia să scoatem de pe ordinea de zi acest
punct şi îl vom aproba într-o şedinţă extraordinară pe considerentul că lucrările au fost
efectuate. S-a respectat toată procedura din regulamentul pe care l-aţi aprobat în urmă cu
câteva luni şi am dorit să fie calculul corect şi să nu venim cu anumite modificări. Drept
urmare, la vremea respectivă am scos acest punct de pe ordinea de zi şi am preferat să
facem o şedinţă extraordinară atunci când toate documentele sunt corect întocmite,
verificate. Comisia care a fost împuternicită prin decizia primarului a verificat toate
documentele, a verificat şi existenţa faptică a lucrărilor executate, drept urmare putem
face plata.
Aş vrea să luaţi în considerare că vom mai avea cazuri de acestea pentru că sunt
anumite urgenţe. A face curăţenie la subsolurile blocurilor a fost iniţiată pe baza
raportului comisiei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei şi
drept urmare considerăm că este o situaţie care necesită întrunirea Consiliului Local
pentru aprobarea acestor sume ca să continuăm acest proces.
Domnul consilier Ciobanu George Daniel: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În
unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Şedinţa se încheie la ora 1212.
P R E Ş E D I N T E,
Ciobanu George Daniel

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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